گزارش تفکیکی از خالص تسهیالت اعطایی به تفکیک عقود
1393/12/29

شرح

میلیون ریال

فروش اقساطی

1,950,478.48

جعاله

3,499,287.53

اجاره بهشرط تملیک

6,360,837.00

سلف

33.57

مرابحه

-

قرضالحسنه

92,071.71

مضاربه

7,169,714.78

مشارکت مدنی

60,367,154.37

خرید دین/تنزیل اعتبارات اسنادی
تسهیالت پرداختی میانمدت و کوتاهمدت ارزی
استصناع

885,865.40
-

تسهیالت سررسید گذشته

1,349,664.27

تسهیالت معوق

6,720,565.93

تسهیالت مشکوک الوصول

18,553,060.47

بدهکاران بابت کارت های اعتباری پرداخت شده

997,393.28

بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداختشده

541,348.87

مطالبات مشکوک الوصول بابت اعتبارات اسنادی پرداختشده

2,144,979.02

بدهکاران بابت ضمانتنامههای پرداختشده

552,727.06

مطالبات مشکوک الوصول بابت ضمانتنامههای پرداختشده

217,866.24

بدهکاران بابت سود تسهیالت دریافتی (تعهدی)

23,531,924.60

بدهکاران بابت سود تعهدی ضمانتنامههای پرداختشده

146,600.85

بدهکاران بابت سود تعهدی اعتبارات اسنادی پرداختشده

568,360.02

جمع کل تسهیالت

135,649,933

کسر میشود:
وجوه دریافتی مضاربه و مشترک مشارکت مدنی

1,347,736.93

سود سالهای آتی

4,949,796.89

سود معوق

5,902,945.15

ذخیره مطالبات مشکوک الوصول عام

1,688,488.04

ذخیره مطالبات مشکوک الوصول خاص

3,649,283.62

جمع کسورات

17,538,251

خالص تسهیالت

118,111,683

انواع و مانده سپرده ها به تفکیک

شرح

1393/12/29
میلیون ریال

سپردههای دیداری
سپردههای قرضالحسنه جاری-ریالی

3,798,644

سپردههای قرضالحسنه جاری-ارزی

59,315

جمع

3,857,960

سپردههای قرضالحسنه پسانداز
سپردههای قرضالحسنه پس انداز-ریالی
سپردههای قرضالحسنه پس انداز-ارزی
سپرده قرضالحسنه ویژه مصرف نشده
جمع

441,766
2,881,363
4
3,323,133

سپردههای سرمایهگذاری مدتدار
سپردههای سرمایهگذاری بلندمدت

76,442,347

سپردههای سرمایهگذاری کوتاهمدت

81,070,298

سپردههای سرمایهگذاری کوتاهمدت ویژه

384,496

جمع

157,897,141

انوع و خالص تسهیالت اعطایی به تفکیک دولتی و غیر دولتی

تسهیالت دولتی نداریم
شرح

1393/12/29
ریال

مطالبات از بانک ها و موسسات اعتباری به تفکیک داخلی و خارجی

1393/12/29

شرح

میلیون ریال

سپردههای دیداری نزد بانکهای داخلی (ریالی)

45,612

سپردههای مدتدار نزد بانکهای داخلی (ریالی)

1,614,681

سپردههای دیداری نزد بانکهای داخلی (ارزی)

32,180,272

سپردههای دیداری نزد بانکهای خارجی (ارزی)

844,956

سپردههای مدتدار نزد بانکهای داخلی (ارزی)

2,412,480

سپردههای مدتدار نزد بانکهای خارجی (ارزی)

2,627,079

سپرده دیداری نزد بانک مرکزی  -ارز ( محدود نشده )

376,615

سپرده دیداری نزد بانک مرکزی -ریال ( محدود نشده )

1,240,105

سپرده های دولتی

161,570

پرداخت چکهای صادره سایر بانکها

352,215

مطالبات از سایر بانکها بابت تسهیالت اعطایی

4,283,573

مطالبات از سایر بانکها بابت مبادالت شتابی
جمع

46,139,156

میزان تسهیالت بین بانکی دریافتی

نام بانک

1393/12/29
میلیون ریال

بانک پاسارگاد
بانک کارآفرین
بانک صنعت و معدن

جمع کل

1,000,000
250,000
500,000

1,750,000

تسهیالت اعطایی
1393/12/29
میلیون ریال

شرح
جاری

معوق

سررسید گذشته

جمع

مشکوک الوصول

فروش اقساطی

1,976,859

1,768

1,464

190,175

2,170,266

جعاله

3,740,670

1,086

201,850

139,819

4,083,425

اجاره بشرط تملیک

7,118,430

454

759,457

29,413

7,907,753

سلف

1,879

0

0

29,499

31,378

مرابحه

0

0

0

0

0

قرض الحسنه

92,072

193

12

266

92,543

مضاربه

10,877,148

280,115

807,444

3,581,695

15,546,403

مشارکت مدنی

75,374,370

1,066,048

4,929,004

12,680,050

94,049,472

خرید دین  /تنزیل اعتبارات اسنادی

3,790,075

0

0

1,624,418

5,414,492

0

0

2,144,979

3,093,834

بدهکاران بابت ضمانتنامههای پرداختشده 699,328

0

0

217,866

917,194

بدهکاران بابت کارت اعتباری پرداخت شده 997,393

0

0

0

997,393

160,854

0

0

0

160,854

بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداختشده 948,855

بدهکاران بابت سود تحققیافته
تسهیالت ارزی

885,865

0

21,336

277,726

1,184,927

جمع کل تسهیالت

106,663,798

1,349,664

6,720,566

20,915,906

135,649,933

کسر میگردد :
سود معوق

()5,902,945

وجوه دریافتی و مشترک مشارکت مدنی

()1,347,737

سود سالهای آتی

()4,949,797

ذخیره عمومی مطالبات مشکوک الوصول

()1,688,488

ذخیره اختصاصی مطالبات مشکوک الوصول

()3,649,284

جمع کل

213,327,595

2,699,329

13,441,132

41,831,811

118,111,683

خالص تسهیالت و تعهدات به تفکیک وثایق
اطالعات این جدول قابل استخراج نیست

شرح

تسهیالت اعطایی به سایر اشخاص به تفکیک
نوع وثیقه:
در قبال زمین ،ساختمان و ماشینآالت
در قبال سهام
در قبال چک و سفته
در قبال اوراق مشارکت و سپرده
در قبال سایر داراییها
جمع

1393/12/29
میلیون ریال

مانده ذخایر در نظر گرفته شده برای تسهیالت عمومی و اختصاصی

شرح

1393/12/29
میلیون ریال

مانده ذخیره مطالبات مشکوک الوصول
مانده ذخیره مطالبات مشکوک الوصول عام

1,688,488.04

مانده ذخیره مطالبات مشکوک الوصول خاص

3,649,283.62

جمع

5,337,771.65

مانده اسناد پرداختنی
این بانک فاقد مانده اسناد پرداختنی است

مانده اقالم زیر خط

شرح

1393/12/29
میلیون ریال

اقالم زیرخط
تعهدات مشتریان بابت ضمانتنامهها و پذیرشهای صادره

5,348,318

تعهدات مشتریان بابت اعتبارات اسنادی و بروات

13,163,351

وجوه اداره شده

512,246

تعهدات بابت معامالت

6,795,356

جمع

25,819,271

صورت محاسبه تفاوت سود قطعی و علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری مدت دار با احتساب
حق الوکاله به کارگیری سپرده ها
1393/12/29

شرح

میلیون ریال

مصارف مشاع
میانگین تسهیالت اعطائی

106,148,350

میانگین سرمایه گذاریها

3,163,094

میانگین سپرده گذاریها

1,484,511

میانگین اوراق مشارکت

0

جمع

110,795,954

کسر می شود :
میانگین منابع سپرده گذاران
سپرده قانونی مربوط به انواع سپرده های سرمایه گذاری مدت دار
خالص منابع سپرده گذاران
منابع بانک

129,890,528
()16,005,100
113,885,428
()3,089,474

درآمد مشاع :
سود و وجه التزام تسهیالت اعطائی

25,556,139

سود سرمایه گذاریهای

975,763

سود سپرده های سرمایه گذاری

379,864

جمع درآمد مشاع

26,911,767

سهم سپرده گذاران از درآمد مشاع

26,911,767

جایزه سپرده قانونی سپرده های سرمایه گذاری

161,604

سود قطعی سپرده گذاران

27,073,371

کسرمیشود  :حق الوکاله ( 3درصد )

()3,247,263

سود قطعی قابل پرداخت به سپرده گذاران

23,826,108

سود علی الحساب پرداختی به سپرده گذاران طی سال مالی

24,608,101

تفاوت سود قطعی و علی الحساب سپرده گذاران

()781,994

بدهکاران بابت ضمانت نامه های پرداخت شده

شرح
بدهکاران بابت ضمانتنامههای پرداختشده

1393/12/29
میلیون ریال
552,727

بدهکاران اعتبارات اسنادی پرداخت شده

شرح
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداختشده

1393/12/29
میلیون ریال
541,349

مانده بدهکاران موقت

1393/12/29

شرح

میلیون ریال

حسابهای دریافتنی
هزینه پیگیری و وصول مطالبات
سود دریافتنی از بانکها

1,212,196
-

سود سهام دریافتنی

112,383

طلب از سایر اشخاص

380,099

طلب از شرکتهای عضو گروه و وابسته

1,186,220

جمع

2,890,898

مانده بستانکاران موقت

شرح

1393/12/29
میلیون ریال

بدهی بابت اعتبارات اسنادی مدتدار ریالی

214,282.05

بدهی بابت اعتبارات اسنادی مدتدار ارزی

21,204.14

ذخیره هزینهها و حسابهای پرداختنی

13,221.24

مالیات پرداختنی

2,540,457.56

سایر بدهیها

2,912,841.60

جمع

5,702,006.59

سود هر سهم

شرح

1393/12/29
ریال

سود هر سهم:
سود پایه هر سهم -ریال

133

سود تقلیل یافته هر سهم

132

نسبت خالص تسهیالت و تعهدات اشخاص مرتبط به:

خالص تسهیالت و تعهدات اشخاص مرتبط

اسفند 93

خالص تسهیالت و تعهدات

سرمایه پایه

سرمایه پرداختشده و اندوختهها

میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال

* نسبت خالص تسهیالت و تعهدات اشخاص مرتبط به مجموع خالص تسهیالت و تعهدات

123,449,454 4,260,689

نسبت خالص تسهیالت و تعهدات اشخاص مرتبط به سرمایه پایه

4,260,689

نسبت خالص تسهیالت و تعهدات اشخاص مرتبط به سرمایه پرداختشده و اندوختهها

4,260,689

نسبت
3.45%
36.11%

11,799,287
9,448,456

45.09%

نسبت خالص تسهیالت و تعهدات کالن به:
فقط رقم کالن
خالص تسهیالت و تعهدات کالن خالص تسهیالت و تعهدات

اسفند 93

سرمایه پایه

میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال

25.93%

*نسبت خالص تسهیالت و تعهدات کالن به مجموع خالص تسهیالت و تعهدات 123,449,454 32,013,187

نسبت خالص تسهیالت و تعهدات کالن به سرمایه پایه 32,013,187
نسبت خالص تسهیالت و تعهدات کالن به سرمایه پرداختشده و اندوختهها

خالص تسهیالت قبل از کسر ذخایر است.

سرمایه پرداختشده و اندوختهها

32,013,187

نسبت

11,799,287

271.31%
338.82% 9,448,456

نسبت سرمایهگذاریها و مشارکتهای حقوقی:
سرمایهگذاریها و مشارکت حقوقی

اسفند 93
نسبت سرمایهگذاریها و مشارکت حقوقی به مجموع خالص تسهیالت و تعهدات

میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال

2,445,120

نسبت سرمایهگذاریها و مشارکت حقوقی به سرمایه پایه 2,445,120
نسبت سرمایهگذاریها و مشارکت حقوقی به سرمایه پرداختشده و اندوختهها

*خالص تسهیالت قبل از کسر ذخایر است.

خالص تسهیالت و تعهدات

سرمایه پایه

سرمایه پرداختشده و اندوختهها

2,445,120

نسبت
1.98%

123,449,454

20.72%

11,799,287

9,448,456

25.88%

نسبت خالص تسهیالت غیر جاری به مجموع خالص تسهیالت

اسفند 93
خالص تسهیالت غیر جاری به مجموع خالص تسهیالت

*خالص تسهیالت قبل از کسر ذخایر است.
خالص تسهیالت غیر جاری شامل مجموع مطالبات منهای سود معوق است.

خالص تسهیالت غیر جاری

خالص تسهیالت

میلیون ریال

میلیون ریال

23,083,191

118,111,683

نسبت
19.54%

نسبت خالص تسهیالت به مانده سپردهها

اسفند 93

خالص تسهیالت مانده سپردهها

میلیون ریال میلیون ریال

مجموع خالص تسهیالت به مانده سپردهها* 157,897,141 123,449,454
.خالص تسهیالت قبل از کسر ذخایر است*

نسبت
78.18%

نسبت ارزش دفتری داراییهای ثابت به حقوق صاحبان سهام

اسفند 93
ارزش دفتری داراییهای ثابت به حقوق صاحبان سهام ()1

ارزش دفتری داراییهای ثابت

حقوق صاحبان سهام

میلیون ریال

میلیون ریال

49,309,040

10,769,670

( )1داراییهای ثابت شامل دارایی مشهود و نامشهود و سایر داراییها و سپرده قانونی است.

نسبت
457.85%

نسبت مانده سپردههای دیداری (جاری) به مجموع سپردهها

اسفند 93

مانده سپردههای دیداری مانده سپردهها

مانده سپردههای دیداری به مانده سپردهها

میلیون ریال

میلیون ریال

3,857,960

157,897,141

نسبت
2.44%

نسبت مانده سپردههای بلندمدت به مجموع سپردهها

اسفند 93
سپردههای بلندمدت به مانده سپردهها

مانده سپردههای بلندمدت

مانده سپردهها

میلیون ریال

میلیون ریال

76,442,347

157,897,141

نسبت
48.41%

نسبت مانده سپردههای بلندمدت به مجموع سپردهها
1393/12/29

شرح

میلیون ریال

سرمایه پرداخت شده

4,163,004

افزایش سرمایه در جریان

412,000

اندوخته قانونی

1,448,456

سود انباشته

2,447,064

جمع سرمایه اصلی

8,470,524

ذخیره عمومی مطالبات و سرمایه گذاریها

1,703,206

کسر میشود  :تعدیالت سرمایه درجه  2بابت مازاد  1/25درصد دارایی های موزون شده

0

ذخیره عمومی مطالبات و سرمایه گذاریها

1,703,206

مازاد تجدید ارزیابی داراییها

2,425,671

جمع اقالم سرمایه تکمیلی

4,128,877

کسر میشود  :فزونی سرمایه تکمیلی به سرمایه اصلی

0

سرمایه تکمیلی

4,128,877

جمع سرمایه پایه قبل از کسورات

12,599,401

کسر میشود  :سرمایه گذاری در سایر بانکها و موسسات اعتباری

()144,721

جمع سرمایه پایه

12,454,680

جمع داراییهای موزون شده به ریسک

149,394,642

نسبت کفایت سرمایه  -درصد

8

